
 
Nieuwsbrief nr. 21 

16 juli 2015 

Vanuit de directie  

Fijne Vakantie allemaal 

We wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne zomervakantie. 

De school begint weer op maandag 31 augustus om 8.30 uur 

Laatste schooldag 

Vrijdag 17 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. 

Voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 7 start de zomervakantie op 17 juli om 

12.00 uur. 

Voor de kinderen van de groepen 1-2 en voor de kinderen van de groepen 8 start de 

zomervakantie op donderdagmiddag 16 juli om 15.15 uur. 

 

Groep 1-2 "Waterpret" 

Wijzigingen lokaalindeling 

De groepen 1-2 en de groepen 3 blijven beneden in de lokalen waar ze nu ook zitten. 

 

Groep 4 komt naar boven via de trap aan de voorzijde van het gebouw naar het lokaal 

waar nu juffrouw Joyce (groep 8)zit.  

 

De groepen 5 en 6 gaan naar het leerplein waar nu de bovenbouw zit. 

De kinderen komen naar binnen aan de achterzijde van het gebouw 



De groepen 7 en 8 gaan naar het leerplein waar nu de middenbouw zit. 

Ook deze kinderen komen aan de achterzijde van het gebouw naar binnen. 

 

Groep 1-2 "Waterpret" 

Groepsbezetting 

In een eerdere nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen bij wie uw kinderen volgend 

schooljaar in de groep komen. 

Juffrouw Kristel (groep 5, samen met juffrouw Jeske)heeft na de zomervakantie nog 

enkele dagen zwangerschapsverlof. 

Ze zal vervangen worden door juffrouw Ilse van Herck op de donderdag en vrijdag. 

Afscheid 

We nemen deze week afscheid van juffrouw Annie. Ze gaat van haar welverdiende 

pensioen genieten. Ze zal vrijdagochtend afscheid komen nemen van haar groep. Het 

afscheid van het team zullen we vieren in november als ook meneer Jan officieel afscheid 

neemt van het team. 

Juffrouw Jamie heeft het zwangerschapsverlof van juffrouw Kristel vervangen. Ze heeft 

een nieuwe baan gevonden op een basisschool in Tilburg. 

Meneer Jeffrey heeft vanaf januari meneer Jan vervangen in groep 6. Hij heeft ook een 

nieuwe baan gevonden op een basisschool in Tilburg.  

Juffrouw Imme heeft haar LIO stage in groep 1-2 bij juffrouw Helga erop zitten. 

Wellicht zien we haar terug na de zomervakantie maar daar is nu nog geen zekerheid 

over. 



 

Groep 1-2 "Waterpret" 

 

Bedankt 

Alle ouders en vrijwilligers BEDANKT voor jullie hulp in het afgelopen schooljaar. 

Met jullie inzet kunnen de kinderen in Moergestel boeken lenen in onze bibliotheek, veilig 

oversteken aan het Rootven en werken en oogsten in onze JOOP-tuin. We bedanken ook 

de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de groepsouders en alle ouders die zich dit 

jaar hebben ingezet om van de verschillende activiteiten een succes te maken. 

Van de intern begeleiders 
Schakelfunctionaris 
Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij organiseren de 

zorg voor jongeren tot 18 jaar dichtbij en zo eenvoudig mogelijk. Hebben ouders een 

vraag over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp? Dan kunnen ze die stellen aan mensen op 

school. De scholen in de gemeente Oisterwijk hebben sinds mei 2015 een eigen 
schakelfunctionaris. Deze schakelfunctionaris begrijpt dat ouders een luisterend oor 

nodig hebben. Het is iemand die goede raad kan geven en ook ouders de weg kan wijzen 

als een kind zorg of begeleiding nodig heeft. De schakelfunctionaris kan samen met de 

ouders – en eventueel de school – in kaart brengen wat zij nodig hebben, wat zij zelf 

kunnen regelen en waar professionele zorg of ondersteuning ingezet moet worden. Zij 
kunnen ouders helpen een plan van aanpak te maken. Daarmee kunnen ouders bij de 

gemeente zorg of ondersteuning voor een van hun kinderen of voor zichzelf aanvragen. 

Ouders kunnen op school of bij de opvang van hun kind navragen wie de 
schakelfunctionaris is en hoe zij kunnen worden bereikt. Naast de schakelfunctionaris staan de 
leerkracht, pedagogisch medewerker en intern begeleider ook voor ouders klaar. 

Van de luizenbrigade 
Oproep luizenouders schooljaar 2015-2016 

Aan het eind van het jaar maken ook wij de planning voor het volgende schooljaar. 

Helaas zijn er nog een aantal klassen waar onvoldoende luizenouders voor zijn.  
We zoeken nog luizenouders voor: 

1/2 Helga  

1/2 Lotte/Bregje  

1/2 Elly/Majella  
7 Anne 

Lijkt het je gezellig om maandagochtend om 8.30 uur na elke vakantie te komen helpen, 

stuur een mail naar: 

stijndanny@hotmail.com  

We zijn blij met alle hulp!!  
Alle luizenouders die afgelopen jaar geholpen hebben willen we heel graag bij deze 



bedanken voor hun inzet en hulp: dank jullie wel!!  

Een fijne vakantie en tot volgend jaar!!   Groet Danny 

 

 
Groep 1-2 “Circus TADAA” 

 

Van de ouderraad 

Kledinginzameling volgend schooljaar 

De kledinginzameling voor het schooljaar 2015/2016 is vastgelegd op dinsdag 10 

november 2015 en maandag 11 april 2016. Wilt u zo vriendelijk zijn deze data zelf op de 

jaarkalender in te vullen. 

Van de Verkeersbrigadiers 

RECTIFICATIE: 

In de schoolkalender van komend schooljaar is een foutje geslopen: er staat namelijk dat 

er in de middag gebrigadierd wordt van 15.30-15.45 uur, maar dit moet natuurlijk zijn: 

van 15.15 – 15.35 uur!! Onze excuses daarvoor!! 

 

Brigadiers 

Op de eerste plaats willen wij alle ouder- en kindbrigadiers die zich dit schooljaar hebben 

ingezet voor een veilige oversteek aan het drukke Rootven bedanken! BEDANKT! Groep 

8-brigadiers: heel veel succes op het voortgezet onderwijs. 

Ook voor het komende schooljaar zijn wij weer op zoek naar ouders, opa’s of oma’s, 

familieleden, buren, enzovoorts die 1x in de maand ons kunnen en willen ondersteunen. 

Want vele handjes maken licht werk en er is altijd wel een verloop in brigadiers. Tevens 

is er goede opvang geregeld voor kinderen die (nog niet) op school zitten. 

De kinderen die volgend jaar in de groepen 7 komen, mogen ons ook komen 

ondersteunen met het brigadieren! Zij krijgen klassikaal een half uurtje instructie van de 

Politie. Daarna kunnen ze zich opgeven door middel van een formulier dat door ouders 

ondertekend moet worden. Misschien is het wel leuk om samen met uw kind te 

brigadieren……. Want een veilige oversteek willen we allemaal!! 

Wensen wij jullie allemaal een hele fijne en veilige zomervakantie! 

Groeten van  Maudy van Laarhoven en Trees Verhoeven. 
Ps: eventuele vragen/opmerkingen kun je mailen naar: maudy.vanlaarhoven@ziggo.nl 

 

 

 

mailto:maudy.vanlaarhoven@ziggo.nl


 

Gezondheid 

Een gezonde snack met het warme weer!  

Met deze warmte is blijven eten erg belangrijk. En wat dacht je van een gezonde snack 

die je zo hebt gemaakt en er erg leuk uit ziet?  

 

Groep 1-2 “Circus TADAA” 

Watermeloenpizza met zoete topping 

 50 g geschaafde amandelen  
 1  watermeloen  

 1  banaan  

 1  kiwi  

 1 el appelstroop  
 25 g pure chocolade  

Verwarm de oven voor op 180 °C en rooster de amandelen in circa 8 minuten goudbruin. 

Snijd de meloen in plakken van circa 2 centimeter dik. Verdeel de plak in gelijke punten. 

Schil en snijd de banaan en kiwi in stukjes en verdeel over de meloen. Schep de 
appelstroop in een cornetje en spuit dopjes stroop op het fruit. Verdeel de geschaafde 

amandelen erover. Rasp de chocolade over de pizza.  

Watermeloenpizza met hartige topping 

 1 plak meloen  

 0.5  komkommer  
 100 g rauwe ham  

 125 g zachte geitenkaas  

 50 g cashewnoten  

 0.5 bos kervel  

Snijd de meloenplak in gelijke punten. Halveer de komkommer in de lengte, schraap de 

zaadlijsten eruit en snijd de komkommer in blokjes. Verdeel de komkommer over de 

meloen. Verdeel de rauwe ham en de geitenkaas over de meloenpunten. Hak de 

cashewnoten grof. Verdeel de cashewnoten over de pizza en garneer met de kervel.  

 

 



 

Zoethoudertjes op de achterbank  

Vakantie is in aantocht. Veel spullen staan al klaar en iedereen heeft er zin in.  En dan de 

reis…………vaak een lange tocht.  Kinderen vinden het op den duur te lang duren en willen 
van alles. Een snoepje, een koekje, drinken, een ijsje en ga zo maar door.  Maar weet 

u…daar wordt niemand blij van. Het werkt maar heel even. En het is nog ongezond ook. 

Natuurlijk hoort wat lekkers bij de vakantie maar blijf wel nadenken.  Wat wel goed 

werkt? Een kleinigheidje bij elke stop. Denk dan aan een puzzelboekje/vakantie-doe-
boekje/stickerboekje, klein autootje enzovoorts enzovoorts. Rust op de achterbank het 

eerste uur na het uitpakken hiervan verzekerd!   

En als u als wat te eten uitdeelt, laten het dan snoeptomaatjes zijn. What’s in a name: 

SNOEPtomaatjes, ze snoepen heerlijk weg. Of plakjes komkommer, of druiven. Het kan 
allemaal prima mee en brengt geen rommel met zich mee op de achterbank.   

Geniet van de zomer, geniet van de vakantie maar doe het Lekker Evenwichtig!   

 

Groep 8 “Duinoord” 

Op de website: 

Binnen kort worden de fotoalbums van dit schooljaar verplaatst naar: fotoarchief 

Groep 4 Nicky: Waterpret 

Groep 4 Brigitte: Waterpret 

Groep 1-2 Elly – Majella: Circus TADAA 

Groep 7 Marscha: Vonderdag 2015 

Groep 8 Joyce: Duinoord 

Groepen 8: Zwemmen bij De Leye 

Groepen 8: Afsluiting Spaanse les groep 8 

Groep 3 Angela-Kim: Maken van het afscheidscadeau 

Groep 3 Angela-Kim: Uitstapje naar de bossen 

Groep 3 Angela-Kim: Waterpret vervolg 

Foto’s algemeen: Vonderdag 2015 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/fotoarchief.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-annie-nicky/groepen-4-waterpret.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-brigitte/groepen-4-waterpret.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-elly-majella/groep-1-2-elly-majella-circus-tadaa.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha/groep-7-marscha-vonderdag-2015.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce/groep-8-joyce-duinoord.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce/groepen-8-zwemmen-bij-de-leye.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce/groepen-8-afsluiting-spaanse-les-groep-8.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-kim/groep-3-angela-kim-afscheidscadeau.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-kim/groep-3-angela-kim-uitstapje-naar-de-bossen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-kim/groep-3-angela-kim-waterpret-vervolg.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/vonderdag-2015.aspx


 

Groep 8 “Duinoord” 

 

 

 

Bijlage : zwemmen 
Open Water Zwem4Daagse op Staalbergven 

Open Water Zwem4Daagse Staalbergen Flyer 

 

 

http://www.bsdevonder.net/media/73798/stukje-schoolkrant.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/73799/flyer-a5.pdf

